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Mártélyi hírek

ÁTADTÁK A MÁRTÉLYI
BOLDOGASSZONY KÁPOLNÁT
Kitárt karral fogadja Mária az őrt álló angyalok mellett
elhaladva az imára érkezőket Mártélyon.
Felszentelték Mártélyon a néhai Makovecz Imre építész által tervezett Boldogasszony Kápolnát. A felszentelés előtt
a mártélyi óvodások műsorát hallgathatták és láthatták a
megjelentek. Dr. Putz Anita, a település polgármestere az
ünnepségen elmondta a meghitt tér mindenki előtt nyitva
áll, aki lelki békét, megnyugvást keresve, erőt merítve imára
érkezik a kápolnába.

„Mert nincs olyan ember, akit ne érnének hatalmas lelki
megrázkódtatások, elviselhetetlenül nehéz terhek, kilátástalannak tűnő helyzetek, betegségek, amikor az ég a földdel
összeszakadni látszik” – fogalmazott a polgármester.
A helyieknek megadatott, hogy csendes kis kápolnát kaptak,
könnyeik elsírásához, lelkük könnyebbítéséhez, bánatuk és
fájdalmuk elrebegésére Mária segítségét kérve.
Borsos József korábbi polgármester beszédében azt emelte
ki, hogy a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló
kormányhatározatnak köszönhetően hazai forrásból valósulhatott meg a 47 millió forintos kápolna, amelyet B. Kovács Emőke szobrászművész angyal és Mária szobrai díszítenek. A volt polgármester kitekintőjében azt is felidézte, hogy
Makovecz Imre az 1970-es években családjával rendszeresen
töltötte pihenő idejét Mártélyon, a Tisza-part miliője magával ragadta, családi nyaralójuk is épült. A Mártélyon töltött
évek, a táj, az emberekkel való közös idő rendszeres élménye
a belső alkotó erővel párosulva először rajzokon jelent meg
majd 2010-ben engedélyes tervek formájában is elkészült a
most átadott kápolnáról. Az akkori tervek alapján Balogh
Jánosné polgármesterasszony, Tóth Mihály kőfaragó és
Kmetykó László kőműves szervezték az épület megvalósítását. A terv pénzügyi támogatás hiányában fiókba került.
A változást a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló kormányhatározat hozta, aminek értelmében kormányzati finanszírozással, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatva elkészülhetett az építész által tervezett
Boldogasszony Házacska. Az épület szakrális jellegű, Mária
kultusz jellegzetes szimbólumaival díszített kápolnaszerű
épületben egy Máriát ábrázoló stilizált szobor van, bejáratánál pedig kettő angyal szobor található. Az építésznek vannak vissza-visszatérő motívumai, rajzaiban a kint és a bent
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fogalmai összemosódnak, megjelennek a férfi és a nő jelei
is. A kápolnában kiemelt hangsúllyal szerepelnek a vallási
jelképek. A dombra épített házacska az építés ember alakú
és vallási jellemtartalmú elemeivel felöltöztetve válik valóvá.

Makovecz Pál, a Kossuth- és Ybl Miklós díjas építész fia
elmondta, hogy a kormány jelentős összeget fordított a
Makovecz épületek megépítésre vagy felújítására. Ennek a
programnak a keretében kapta meg Mártély Önkormányzata is az anyagi támogatást, hogy megépíthesse ezt a kápolnát.
Tisza holtág felé vezető út mentén található épület eredeti
tervek alapján nem oda készült, az eredetileg kiszemelt helyszínek között a gáton belüli rész is felmerült, de az esetleges
árvíz miatt nem tűnt annyira jó ötletnek.
„Én azt gondolom ez a hely nagyon méltó helye ennek a kis
kápolnácskának” – fogalmazott a építész fia.
A most átadott Boldogasszony Kápolna is az egyik állomása
lesz annak a Makovecz Alapítvány által kidolgozott, a DélAlföldön egyelőre még csak tervezett túraútvonalnak, amely
a Makovecz Imre tervei alapján készült épülteket kapcsolja
össze. Makovecz Pál erről részletesen így beszélt:
„A koncepció szerint 7 ilyen túraútvonal lesz Magyarországon, már elkészítettük a budapesti és a Duna-kanyarban lévő
épületek útvonalát, erről működik egy honlap, kiadványt
készítettünk és minden egyes épületnél információs táblát
helyeztünk el. Idén adtunk át egy Dél-Nyugat Magyarországot érintő túra útvonalat. Ahol elkészül egy-egy ilyen épület,
ezzel a táblával megelőlegezzük ennek az útvonalnak a jelenlétét, így került ide Mártélyra is ez a tábla.”
A Boldogasszony Házacskát Németh László esperes szentelte fel.
fe

ÖSSZEFOGOTT A LAKOSSÁG
MÁRTÉLYON A TŰZESET
KÁROSULTJAIÉRT
November végén súlyos kár ért egy mártélyi családot, amikor az asztalosműhelyként is működő melléképületükben
lángok csaptak fel. Sándor Tamás, az ingatlan tulajdonosa
nyilatkozott nekünk arról, hogy milyen elképesztő összefogással fordult feléjük a falu, de még külföldről is jöttek
barátok azért, hogy nekik könnyebb legyen. Sándor Tamással beszélgettünk a tűzkárról, a körülményekről, és a
megoldásról.
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„Mártélyon, a Béke utca 8. szám alatt van a lakás és a műhely. Reggel, november 30-án, szombaton fél 7 körül arra
eszméltünk, hogy bekapcsolt a műhelyben lévő tűzjelző.
Én azt gyorsan hatástalanítottam, kimentem, kinyitottam a
műhely ajtaját, és akkor már körülbelül derékig ért a füst.
bemenni már nem mertem. Azonnal szóltam a feleségemnek, hogy hívja a Mártélyi Önkéntes Tűzoltókat. Én is tűzoltó vagyok Mártélyon. A kollégák 8-10 perc múlva ide is
értek. Én addig megpróbáltam oltani a tüzet poroltókkal.
Mire ideértek a kollégák, addigra az autókkal kiálltunk az
udvarból. Tiszta terepet próbáltunk nekik biztosítani, hogy
be tudjanak állni a gépjárművel. Hárman jöttek. Abban a
pillanatban elkezdték oltani a tüzet. Mondtam a parancsnoknak, hogy egyelőre csak a házat oltsák, mert én már
akkor láttam, hogy a műhelyből nem fog maradni semmi.
Mire kiértek, már 5-6 méteres lángokkal égett a műhely. A
szomszédok és a környékbeliek, mindenki hálóingben, pizsamában lépett ki. Pár perccel ezután a hivatásos tűzoltók
is elkezdték oltani a tüzet. Akkorra már itt a szomszédok,
barátok, ismerősök már kijöttek. A házból akkor már pakoltunk kifelé, hogy, ha ne adj’ isten a ház is leég, akkor legalább
az értékek maradjanak” – kezdte mesélni a szomorú eseményeket a mártélyi asztalos.
„A műhely porig égett, fele az épületnek könnyűszerkezetes
volt, a másik fele téglaépítésű” – folyatatta. Ezt a következő szombaton-vasárnap az ismerősökkel, barátokkal le is
bontottuk, el is takarítottuk a törmeléket. A műhelyből nem
maradt szinte semmi. A kazánház maradt meg, arra építettünk egy ideiglenes féltetőt, hogy legalább fűteni tudjunk,
ki tudjunk telelni. A főépületben is a cserepes lemez cserére
szorul. Az összes tetőfólia, ami 3 éve lett felújítva, szigetelve, új cserepet kapott, új cserepes lemezt, tetőfóliát, ezeket
mindet cserélni kell, de majd tavasszal lesz rá alkalom, és
talán tőke is. A bejárati ajtók, a nappalinak az ablaka mindmind megégtek, az üvegek kitörtek, cserélni kell őket. A
műhelyet a nulláról kell újra felépíteni, abból semmi nincs”
– idézte fel az állapotokat Sándor Tamás.
Arról is beszélt, hogy számukra a porig égett épület nem
csak egy melléképület volt, hanem a megélhetés forrása is.
„Én főállású asztalos vagyok, úgyhogy az összes szerszámom, gépem bent volt. A kisgépekből semmi nem maradt
meg, a nagyobb gépekből talán-talán felét meg tudjuk menteni a tűzkár miatt, de a motorja mindegyiknek leégett, a
csapágyak összeolvadtak, kapcsolók nincsenek… az állványok, meg a szerkezet az talán menthető. Most az egyik is-
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merőssel, jószomszéddal nézegetjük, szerelgetjük. Próbáljuk
menteni a menthetetlent.”
Mártély Önkormányzata és lakossága azonban nem volt
rest, egyik felajánlás érkezett a másik után a bajba jutott házaspárnak, Sándor Tamás erről is beszélt lapunknak. „Nagyon sok felajánlás érkezett például Facebook csoportokból.
Kisgépeket, pénzt jutattak el hozzám. Nagyon pozitívan
állnak az emberek ehhez az egészhez. Azóta is munkálatok
folynak nálunk, minden nap egy-két ember jön, segít, ebben
a pillanatban épp egy festő van ott és kifesti nekünk a nappalit és a konyhát. De egyik hétvégén 30-40 ember volt itt,
hogy a romokat segítsen eltakarítani, elpakolni, a törmeléket
traktorral hordtuk ki, a megmaradt épületanyagot, tűzrevalót lehordtuk a kertbe, hogy itt azért valamilyen szinten egy
tiszta terep maradjon.”
Megkérdeztük, mivel lehetne még megkönnyíteni ezt a nehéz helyzetet.
„Hogy mire volna szükségünk? Tavaszig úgymond megvan
minden, a lakás már lakható, fűtésünk van, ruháink, bútoraink nem sérültek, azokat vissza tudjuk pakolni. Szerszámokat már kaptam valamennyit. Ha valakinek van felesleges használható kéziszerszáma, kézi kisgépe, azt nagyon
szívesen elfogadom, és majd tavaszra itt próbálunk épületet építeni. Téglából lesz az új műhely, és majd lehet, hogy
megint barátokat, ismerősöket kérek meg, hogy segédkezzen az építkezésénél” – fogalmazott.
„Volt olyan is, hogy Erdélyből jöttek át segíteni nekünk nagyon jó barátaink” – folytatta. „Ők csak azért jöttek el hozzánk, hogy nekünk segítsenek! A Tűzoltó Egyesület gyűjtést
szervezett a számunkra, és hihetetlen, hogy ismerősök, ismeretlenek pénzt dobtak össze a mi javunkra, hogy az újrakezdéshez legyen egy kis alaptőkénk. Jótékonysági vásárt
is szerveztek itt Mártélyon, hogy nekünk segíthessenek. Az
abból befolyó összes bevételt nekünk ajánlották fel. Nekünk
ajándékozták azt a pénzt. A Mártélyi Önkormányzat számlaszámára tud utalni az, aki úgy gondolja, hogy tud és szeretne segíteni rajtunk. Az önkormányzat úgy intézte, hogy
külföldről is lehessen utalni.”
Egy mindszenti művész is szeretné kivenni a részét a segítségből: ő három képet ajánlott fel, amit a település elárverez,
az így befolyt összeget pedig a Sándor család kapja meg. A
település képviselői pedig decemberi tiszteletdíjukat ajánlották fel a család részére.
A Sándor házaspár a helyreállítási munkálatok alatt egy családtagnál lakott, és amint befejezték a szobák újrafestését,
vissza tudtak költözni a házba.
A Mártélyi Hírek Facebook oldal ezt tette közzé közvetlenül
a baleset után:
„A szombaton történt mártélyi tűztragédiában károsult család megsegítésének céljából Mártély Községi Önkormányzat gyűjtést szervez. Az adományokat az alábbi bankszámlaszámra tudják utalni: 5740 0262-1898 3766, Takarékbank
Zrt.
Bármilyen információra van szükségük, Mártély intézményeiben minden információt megkapnak!
Segítségüket és támogatásukat a család nevében köszönjük!”
Komjáti Ági
Fotó: Kovács Erika (delmagyar.hu)
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MÁR AZ UTÁNPÓTLÁS IS EGYRE
NAGYOBB SIKEREKET ÉR EL
MÁRTÉLYON
A sport egy igen fontos része az életünknek - vagy legalábbis az kellene, hogy legyen, nem csak alakunk, de
egészségünk megőrzése céljából is. Amíg legtöbben az
ünnepek és a legendás lakmározások időszakában ugyan
szemlesütve mormogjuk a bajszunk alatt, hogy januártól
természetesen újra felhúzzuk a futócipőt, addig néhány
mártélyi fiatal már el is hagyta a startvonalat, sőt, olyan
köröket vert ránk, hogy észre se vettük, mikor történt. Következő cikkünk Kiss Bianka Patrícia fitdancer és Olasz
Dániel Péter sportíjász sikereiről szól. Olvasson tovább,
és legyen büszke rájuk!
A mártélyi sportoló, Kiss Bianka Patrícia anyukájával, Szemerédi Mária Annával beszélgettünk arról, hogy milyen sikereket ért el eddig a leányzó a fitdanceben.

„Négy éve kezdte el ezt az egész fitneszes dolgot. A tavalyi
évben volt először versenyezni Bianka, egyéniben elért 4. illetve 6. helyezéseket is, de ugyanúgy csapatban is szép eredményekkel tért haza, 4., 5., 6. helyezéseket sikerült begyűjteni. Ezeknek a helyezéseknek köszönhetően juthattak ki az
Európa-bajnokságra.” – kezdett bele a büszke anyuka.
A sikerekhez azért nem kevés edzésre, időre és energiára
van szükség, de lássuk be: minden hobbi ilyen, főleg az, amit
tiszta szívből csinálnak. Biankának ez a hozzáállás nagyon
hamar meghozta azt a bizonyos gyümölcsöt. „Amikor verseny időszak van, heti 6-7 edzésen vesz részt a kislány, ha
lazább időszakról beszélünk, akkor hetente 3 alkalom van
– mondta el Mária Anna. „Bianka a Németh László Gimnáziumba jár Vásárhelyre, és az edzések is Vásárhelyen vannak mindig. Az iskolaidőbe nem zavar be neki ez az egész,
hiszen ezek mindig délután vannak, de a tanulás is igen jól
megy neki szerencsére.”
Az említett Európa-bajnokság Balatonfüreden rendezték
meg, ahova Bianka és csapata látogattak el. „Bianka annyira
izgult az EB miatt, hogy már napokkal a verseny előtt is alig
tudott aludni. Ez egy négynapos verseny volt. elég nagyszabású rendezvényről beszélünk, hiszen 7 ország több mint
600 versenyzője érkezett Magyarországra. Biankáék 4 fős
csapata 5. helyezést ért el. Rácz Ildikó, Miklós Melinda, Dr.
Szatmári Zoltán és Gabrovits Péter készítette fel őket a megmérettetésre.”
Ahogyan a mondás is tartja, hölgyeké az elsőbbség, azért
mégse feledkezzünk meg a kissé idősebb, de még mindig
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szemtelenül fiatal Olasz Dániel Péterről sem, aki szívétlelkét beleadja az íjászkodásba. Dániel 17 éves, és országos
szinten is kiemelkedő a sportágban. Sikerült őt is mikrofonvégre kapni.

„Nagyon kicsi koromban kezdtem el, másodikos voltam. Akkor egy másik szakággal, a terepíjászattal. Az akkori edzőm
azt mondta, próbáljuk ki ezt a másikat is, mert ilyen íjásza
akkor nem volt az egyesületnek. Én voltam rá a legalkalmasabb, így kipróbáltuk, és aztán itt ragadtam. Ennek nagyobb
jövője volt, és többet is fektettek abba, hogy fejlesszék ezt az
ágat. Később átkerültem a Szegedi Sportíjász Egyesületbe.
Ezután nem maradt abba ez az egész, nyomtuk, nem adtuk fel!” – fogalmazott Dániel. „Az edzőm egyszer csak azt
mondta, hogy van Pesten a Magyar Nemzeti Válogatott, és
oda végül bekerültem utánpótlásként. Az idei évben sikerült
úgy összehozni, hogy bekerültem az ifjúsági csoportba, azaz
sikerült elérni a válogatottsági szintet.” – Dániel, miközben
beszél, olyan szerény, hogy alig tudtuk meg, micsoda nagyszerű eredményeket ért el ilyen fiatalon. – „Most távot is
váltok éppen, úgyhogy a jövő év nagyon kemény lesz, erre
nagyon fel kell készülni. A legutóbbi jó eredményem 60 méteren volt, a Közép-Európa Kupa 2. helyezettjeként jöttem
haza, összesítettben. Csapatban 3. helyezettek lettünk. A
fordulóversenyen 1. helyezett lettem. Országos bajnokságon
szintén 1. helyezést értem el. Ezek most nyáron történtek.”
Elnézve ezeket a rendkívüli eredményeket, volt ugyan néhány tippünk, miért is műveli töretlenül ezt a sportot Dániel,
azért nem bírtunk magunkkal, így kifaggattuk arról, hogy
mi az a plusz, amit ez a sportág nyújt neki. „Nekem azért
jó, mert amikor benn állok a lővonalban és lövök, akkor nagyon magas fokú figyelmet kell összpontosítani, és akkor
ki tudom kapcsolni az agyamat. Lelki békét ad” – mondta
el az ifjú titán, aki így vallott a kezdetekről: „Körülbelül 10
éve csinálom ezt. Egyik legemlékezetesebb dolog számomra, hogy a legelső versenyemen első helyezett lettem, 8 éves
voltam” – mosolygott. Érdeklődtünk arról is, mik a tervek
a jövőre vonatkozóan. „Idén sikerült megszerezni az említett válogatottsági szintet, itt pedig van egy olyan kritérium,
hogy megfelelő pontszámot kell lőni minden évben, ráadásul háromszor is egy adott évben ahhoz, hogy válogatott
maradhasson az ember. Fejlesztjük a felszerelésem is az idén,
mivel távot váltok, 70 méterre kell majd lőni. Nagyon nagy
figyelmet kell fordítani a kondicionális edzésekre is: fizikailag és szellemileg is rendben kell lenni ebben a sportban.
Nagyon sokat köszönhetek a Szegedi Sportíjász Egyesületnek és Banda Tibornak, az edzőmnek.” – tette hozzá Dániel.
Komjáti Ági
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ÍGY ÜNNEPEL MÁRTÉLY

ket, énekeket. Nem csoda, hogy a meghitt és szívet melengető előadások csillogó szemeket eredményeztek a nézőtéren.

Újabb év végére kerül pont, december havát tapossuk még ha egyelőre nem is szó szerint. A gyönyörű adventi
időszak és az ünnepi kavalkád pedig Mártélyon sem múlik el nyomtalanul. Az Élő Advent idén is nagy siker, megújult a Betlehem és a Falukarácsony is összehozta a kicsiket és nagyokat.

Négy évvel ezelőtt kezdődött el az Élő Advent elnevezésű
rendezvénysorozat Mártélyon, a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány Az Ifjúságért és az Általános Művelődési Központ
közös kezedményezésében. Klasszikus adventi vásár híján a
szervezők úgy döntöttek, hogy a helyieket kérik meg arra,
hogy nyissák ki kapuikat és lássák vendégül a szomszédokat, az érkezőket. A végeredmény a barátilag együtttöltött
két óra, jóízű beszélgetésekkel és kiszakítva a résztvevőket
az év végi rohanásból.

A Falukarácsonyra ráadásul a Betlehem is elkészült, a templommal szemben kapott helyet, teljesen megújulva. A „Hogy
Életük Legyen” Alapítvány Az Ifjúságért ugyanis pályázati forráshoz jutott, amelyből az ünnep ezen elmaradhatatlan részét sikerült megújítani. B. Kovács Emőke és testvére,
Márti voltak azok, akik elkészítették az új bábukat, a jászol
pedig december 15-ére a helyére került, remélhetőleg a falubeliek legnagyobb örömére.
Az elmúlt hetekben így lélekben már maximális lehet a
felkészültség az ünnepi időszakra, a mártélyiak legalábbis
mindent megtettek ennek érdekében. Talán ha az égiek egy
kis hóval is készülnek a karácsonyra és fehérbe öltöztetik a
tájat, akkor még tökéletesebb lehet az év ünnepi zárása.
szcs

2020 januári ÁMK
és Faluház programok
A rendszeres szolgáltatásokon – FBHNP szemétszállítási ügyintézés (minden harmadik szerdán 11.30-12.30), sportos és mozgásos alkalmakon – Asztalitenisz (hétfőnként 16.30-tól),
Jóga (szerdánként 17.45-től). Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), Baba-mama klub (minden pénteken
10.00-12.00) – túl az alábbi rendezvényekre várjuk januárban az érdeklődőket és érintetteket.

A falu közösségét hozza össze a Főtéri gyertyagyújtás is, a
település koszorújánál, valamint a Falukarácsony, amelyet
idén december 15-én rendeztek meg. Dr. Putz Anita polgármester köszöntötte a résztvevőket, kellemes ünnepeket kívánva, amelyre az ezt követő műsorok tökéletes ráhangolódást biztosítottak. A Rosmarin Zrt. évzárójának díszítése ez
alkalommal is néhány órára még a Faluházat díszítette, majd
az iskolások, az ovisok adták elő műsoraikat, de a Mártélyi
Dalkör is színpadon volt, sőt Csótiné Kuzma Csilla vezényletével egy különleges dobolós produkcióval is készültek a
fiatalok és a felnőttek közül néhány szintén előadtak verse-

15. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
17. 17.00		
Ki a jobb? vetélkedő
22. 		A Magyar Kultúra Napja – egyeztetés
alatt!
Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól:
december 9, 16, 23, 30.
Mindenkinek Boldog Újévet Kívánunk!
ÁMK és Faluház munkatársai
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CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN
TANULNAK GYEREKEK
A MÁRTÉLYI ISKOLÁBAN

2019. december

Ping-pong verseny!

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Tagintézményének diákjai barátságos, szép környezetben,
összevont osztályban töltik a mindennapjaikat Mártélyon. A környezet, a külön meseszoba, az udvar szépsége
és a Tisza közelsége is adott a tanulóknak.
A Mártélyi Iskolába jelenleg 20 gyerek jár, összevonva, első
osztályban 6, másodikban 5, harmadikban 6 és negyedik
osztályban 3 kisdiák vesz részt a mindennapi oktatásban.
Cseszkóné Locskai Éva tanító néni segítségével kiscsoportokban oldják meg a tanulást. Csankiné Láda Ildikó, a
Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola, intézményvezető-helyettese megkeresésemre elmondta, hogy ettől a tanévtől Nagyné Hegedűs Edina tanítónő Cseszkóné
Locskai Évával közösen nagyon lelkiismeretesen és élményekben gazdagon tanítják a gyerekeket. Általában az első
- másodikos valamint a harmadik - negyedikes gyerekeket
tanítják együtt, kis csoportokban, Csillag Éva angol szakos tanárnő pedig az angol nyelv tanulásáról gondoskodik.
Csankiné Láda Ildikó kiemelte, hogy a gyógytestnevelés is
megoldott az iskolában illetve a tanulási nehézségekkel küzdő kisdiákok számára utazó gyógypedagógust is biztosítanak, valamint katolikus és református hittanoktatást is kapnak a gyerekek. Aki nem hitoktatásban szeretne részt venni,
számára etika óra a biztosított.
Tavasszal és ősszel a Mártélyi Iskola kisdiákjai a mindennapos testnevelés keretén belül úszni járnak a Török Sándor
Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodába. Az utazás
költségeit az ő esetükben is a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ biztosítja.
A gyermekeknek a felhőtlen gyermekkorhoz hozzátartozó
játék is biztosított: az iskolai lego készletekkel is játszhatnak
szabadidejükben.
A tagintézmény rendszeresen szervez önálló programot,
melyre a helyi óvodásokat is meghívják, hiszen nagyon szoros kapcsolatot ápolnak. Az anyaiskola által rendezett mesemondó versenyen kívül megrendezik önálló versenyüket is
november végén az iskolában, és a mézeskalács készítés sem
marad el karácsony előtt. Ezeken kívül nyílt napra is várják
a most még óvodás korú, leendő kisdiákokat és az érdeklődő
szülőket 2019. december 12-én.
Áprilisban lesz az iskolai beiratkozás, melynek feltétele a 6
éves kor betöltése és az iskolaérettség, mely a gyermek egész
személyiségének fejlettségét foglalja magába.
Csankiné Láda Ildikó a beiratkozással kapcsolatban azt is
elmondta, hogy nagy örömükre a Mártélyon negyedik osztályt végzők beiratkozás nélkül kerülhetnek a székhelyintézmény ötödik osztályába, de természetesen a szabad iskolaválasztás joga minden szülőt megillet.
fe

2019. december 27-én, pénteken
amatőr ping-pong verseny lesz
a Faluházban! Nevezés a helyszínen,
8:00-tól, a verseny 9:00 órától kezdődik.

Közérdekű telefonszámok
Mentő:
474-374
Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely:
241-233
Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely:
535-960
Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:
Szolgálati időben:		
(20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:		
112
Polgárőrség munkaidőben:
(30) 638-2086
Tanyagondnok:		
(30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi
Polgármesteri Hivatal:		62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:		62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:		
(70) 572-1400
Óvoda:		62/228-035
Idősek Klubja:		
62/228-038
Védőnői szolgálat:		 62/528-062 113-as mellék
Posta:		62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély:
62/211-885
Fogorvos:		(70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely:
(70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:
62/565-881
Halőr: 		
(30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda
Hódmezővásárhely:		
(70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat:
06-80-922-333/6636
		
(ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése:
(30) 625-2454

2019. december
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Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz

AZ ÉLET AJÁNDÉK, DE EGYBEN
FELELŐSSÉG IS, EL KELL VELE
SZÁMOLNI
Minden embernek felelőssége van magával szemben.
De bárki, aki elmer vállalni egy legapróbb megbízatást is felelőssége kell, hogy legyen a maga posztján. Hogy ez milyen
nehéz azt csak a végelszámolásnál lehet tudni – mert lehet
akarni – de ha az nem talál termő talajra – az elveszett magból nem lesz semmi. Az élethez szerencse is kell. Kell a bizalom – és a kölcsönös szeretet. A szeretet hatalom: Akiben
nincs szeretet, az magát sem találja meg.
A mi Egyesületünkben az egymásra találás már látható.
Főleg akkor, amikor a különféle nyavalyákat elfelejtve – egy
célért – dolgozik a közösség. A terveinkhez ragaszkodunk
novemberben így megtartottuk a Márton napi ünnepségünket zsíros kenyér partival egybekötve. Aztán filmvetítés
Makovecz Imréről „Ég és föld között” címmel. Majd újra
filmvetítés: „Amivel Magyarország hozzájárul a világörökséghez.”
Végül az ismeretlen Petőfiné Szendrey Júlia.
És amit mindenki várt: „Advent” a Tiszán.
A hagyomány tisztelet – a Karácsonyvárás – a közös ebéd –
Ady Endre verse: „Harang csendül” címmel.
Az évet úgy búcsúztattuk el, hogy jó volt együtt lenni és szeretettel élni továbbra is.
Arnóczky Györgyné
Elnök

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete
2020 január havi programjai
Január 09.
Megemlékezés Arany Jánosról
Január 16.	Házi betegápolásra vonatkozó rendeletek
megismerése
Január 23.
Vallások Világnapja
Január 30.
Nóták – dalok eredete

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP MÁRTÉLYI
DIÁKOKTÓL MÁRTÉLYI DIÁKOKNAK
A hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményében 2019. november 29-én pályaválasztási bemutatónapot rendeztek.
„A kisgyermekek gyakran abban a hitben élnek, hogy tudják, mivel szeretnének foglalkozni felnőttkorukban. Ezek
számos esetben a válóságtól elrugaszkodott elképzelések.
Ezért tartjuk fontosnak minél korábban megismertetni és
megszerettetni a gyerekekkel a különböző foglalkozásokat;
olyan szakmákat, melyek mögött helybéliek állnak és örömtől csillogó tekintettel mesélnek munkájukról, amikor arról
kérdezzük őket” - mondta Nagyné Hegedűs Edina, a szakmai nap egyik szervezője, a mártélyi iskola tanítója.
A gyerekek 8:30-kor meglátogatták a közeli pékséget, melyet Takács Zsolt és édesanyja, Manyi néni vezetnek. Az esős
reggelen, a kalács illata és a kemence melegének ölelésében
megtudták, hogy elhivatottsággal és kitartással bármit sikerre vihetnek az életben. Zsolt is így tett gyermekkorában,
aki édesapjától tanulta meg a pékmesterség fortélyait.

9 órakor a diákcsoportot egy rögtönzött asztalos műhely
fogadta a tanteremben, ahol felkérésre Nagy András Dániel mutatta be a szakmát. A gyerekek számos asztalos és
barkács szerszámot láthattak működés közben és megismerhették hogyan lesz a deszkából különböző használati tárgy.
Dr. Putz Anita megismertette velük a jogi rendszer felépítését, azt, ahogy egy törvény születik és betekintést kaptak az
önkormányzat működésébe. „Bármit elérhettek, ha hisztek
magatokban!” - zárta az előadását.
Ezt követően ügyességi akadálypálya teljesítése következett, előtte azonban sok hasznos információt megtudtak dr.
Mándoki Anna rendőr vizsgálótól a nyomozók munkájáról,
a járőrök feladatairól és arról, hogyan is válhat valaki a rend
őrévé. A gyerekek játékos körülmények között megtapasztalhatták milyen korlátolt ittasan közlekedni. Ebben egy
speciális eszköz, a „részeg szemüveg” volt segítségükre.
A délelőttöt három, a Mártélyi Általános Iskola 2006-ban
végzett évfolyam diákjai zárták. Bujdosó Dávid bemutatta a
kenyér útját, miből és hogyan készül a hagyományos kenyér
és saját malmán a gyerekekkel együtt lisztet őröltek. Kulik
Edina biofodrász nagy lelkesedéssel adott elő a nagymamája
ajánlásával választott szakmájáról. Kulcsár Renáta védőnőtől megtanulták a csecsemőgondozás alapjait és azt, hogy
milyen sokrétű a védőnői munka.
Az alsósok nagyon élvezték a rendhagyó délelőttöt. Nem
pusztán azért, mert nem kellett tanulniuk (hiszen mennyi új
dolgot tanultak, csak más köntösben?!), hanem azért, mert
az előadókat ők maguk is ismerik és valóban lebilincselő
módon meséltek a hivatásukról.
A közönség és a szervezők remélik, hogy következő alkalommal is legalább ennyire színes szakmákat ismerhetnek
meg testközelből.
Nagy András Dániel

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:
•D
 ánó Dorottya
(Domján Andrea és Dánó Géza)
ELHUNYT:
•B
 átaszéki Sádnorné Kalmár Erzsébet (Hunyadi utca)
•U
 dvardi Gábor (volt Alkotmány utcai lakos)
•G
 yollai Mátyásné Zsoldos Olga (Szántó K.J. u.)
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PARÁDÉSAN SZEREPELT
A MÁRTÉLY SK A MEGYE KETTŐBEN
Mártélyiként igazi öröm a labdarúgó megyei II. osztály
tabelláját nézegetni. A helyi labdarúgócsapat ugyanis igazán kitett magáért – újoncként a tabella harmadik helyén
töltik a telet. Borbás Zsolt játékos-edzővel beszélgettünk.

„Mindenképpen pozitívan értékelnénk ezt az őszi időszakot.
Friss feljutóként, a mártélyi körülményeket, infrastruktúrát
figyelembe véve, meglepően jó ez az eredmény. Ez mindenképpen köszönhető a meglévő csapategységnek és a jó közösségnek. Ráadásul sikerült olyan játékosokat igazolnunk
az ősz folyamán, akik meghatározó egyéniségekké nőtték
ki magukat, és sokat tudtak nekünk segíteni a mérkőzések
folyamán.”
A csapategység a kulcsa ennek a sikernek, hiszen azért ebben a bajnoki osztályban is vannak csapatok, amelyek talán
lehetőségeiket, költségvetésüket, infrastruktúrájukat figyelembe véve előttetek járnak, mégis többüket megelőztétek a
tabellán.
„Szükséges, hogy legyen egy mag, egy törzse ennek az egész
dolognak. Próbálunk szisztematikusan építkezni és látszik
az, hogy a mi közösségünk több játékos számára is vonzó,
szeretnének nálunk játszani. Persze ennek is van egy felső
határa, hogy hányan lehetünk a keretben. Az viszont biztató,
hogy a srácok odateszik magukat. Volt egy kezdeti megilletődöttség, hiszen pár meccsnek el kellett telnie, ahhoz hogy
magunkra találjunk és elhiggyük azt, hogy nem véletlenül
nyertük meg a megyehármat és létjogosultságunk van ebben
az osztályban is, hogy megmutassuk mire vagyunk képesek.
Ezt a srácok elhitték. Az első 2-3 mérkőzésünk kissé döcögős volt, ez az eredményünkön is sajnos megmutatkozott, de
a keret sem állt össze teljesen. Például a kapusposzt meglehetősen hiányposzt és sokat küzdünk emiatt. Úgy gondolom,
hogy a védelmet sikerült stabilizálni. A középpályán is megtaláltuk azokat az embereket, akik kreatívan, gyorsan tudják
támadásba dobni a csatárokat. Illetve sok mindent elárul az
is, hogy Papp Ernő 24 góljával vezeti az osztály góllövő listáját.”
Igen, támadásban és gólszerzésben egészen jók vagytok. Az
Apátfalva ugyan sokkal jár mindenki előtt, de ebben az ös�szevetésben is a Mártély SK a harmadik legjobb csapat.
„Igen, 48 találatot sikerült elérünk, ennek a felét Ernő jegyezte, illetve a bátyja, Papp Zoltán próbál 11 góllal kapaszkodni.
Azért persze szeretném, hogy ha nem egy ember rugdosná
a gólokat a csapatunkban, hanem azon vagyunk, hogy tudjuk „tehermentesíteni” Ernőt és a többiek is gólszerzőként

tudjanak szerepelni. Úgy gondolom, jó úton járunk, de nyilván kell rotálni a sérülések, az egyéb elfoglaltságok miatt, de
igyekszünk ezeket a dolgokat megoldani.”
Titkon reméltétek, hogy ilyen jól fogtuk szerepelni? Mire
számítottatok ősszel? Hiszen azért feljutóként az osztályváltás ezen a szinten is nehéznek szokott bizonyulni.
„Ahogy említettem eléggé megilletődötten kezdtünk. Nem
igazán tudtuk, hogy mire számítsunk. Ennek van egy előnye
és hátránya is. A hátrány, hogy nem ismertük az ellenfeleket és nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Viszont az előny,
hogy ők sem ismertek minket, kvázi fekete lóként érkeztünk
a bajnokságba. Az első harmad után pedig ezt sikerült jó értelemben kihasználni. Néha szerencsénk is volt, de a mérkőzések, amelyeket megnyertünk, az nem csak a szerencsének
köszönhető, hanem nagyon kemény munka áll mögötte.
Nem beszélve arról, hogy időnként látványos játékkal sikerült győznünk.”
A felkészülést mikor kezditek meg? Lesznek-e akár igazolások, ilyen szempontból vannak-e tervek?
„Tervek mindig vannak. Ahogy említettem kapusgondokkal
küszködünk. Egyeztetés alatt van most ez a lehetőség is, de
erről egyelőre nem szeretnék beszélni, nem akarok elkiabálni semmit. Viszont úgy gondolom, hogy a mezőnyjátékosokhoz nem kell hozzányúlni, mert a posztokat megtaláltuk,
letisztáztuk, átbeszéltem én is személyenként a srácokkal,
hogy kire milyen feladatot lehet bízni. Ebben ők abszolút
partnerek voltak, segítőkészek, jó a hozzáállásuk, így aztán
meg van a csapategység és mindenki egy irányba tolja azt
a bizonyos szekereket. Január harmadik hetében szeretnénk
elkezdeni heti két alkalommal a felkészülést, hétvégente pedig edzőmérkőzéseket szeretnénk lekötni, hogy a február
29-i rajtra a legjobb állapotban lehessünk.”
szcs
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